
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA SURAKARTA

DAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SURAKARTA

NOMOR : Iう〇・は/Iろ90

NOMOR :らまま.つは IまIまl

Pada hari ini Senin tanggal t可uh belas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh,

bertempat di Surakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. TOTO AMANTO Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Surakarta Nomor　821.2/346　Tahun　2O16

Tangga1　30　　Desember　　2 0 1 6　　tentang

Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Surakarta, yang berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor　2　Kota



II. RATNA KAWURI

Surakarta, untuk selar可utnya disebut PIHAK

KESATU ;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang

diangkat berdasarkan Keputusan Gubemur

Jawa Tengah Nomor 821・2/186/2019 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi

|Jawa Tengah tangga1 6 Mei 2019, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi |Jawa Tengah berkedudukan di

Semarang, Jalan Mgr Sugiyopranoto No. 1, , yang

Selar可utnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sela垂utnya secara bersama-Sama disebut

Sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-Sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a・ Bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kota

Surakarta yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan

Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b・ Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan

dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, SeSuai dengan kedudukan

dan kewenangan masing-naSing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

mengadakan PeIjar可ian KeIjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal

Pelayanan Publik Kota Surakarta dengan syarat-Syarat dan ketentuan sebagai

berikut:

Pasa1 1

KBTENTUAN UMUM



1. PeIja可ian adalah PeIja垂ian KeIjasama tentang Penyelenggaraan

Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, JaSa dan

atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

Pel争yanan publik;

3・ Mal Pelayanan Publik, yang Selar可utnya disingkat MPP adalah tempat

berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan

Publik atas barang, JaSa dan atau pelayanan administrasi yang

merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun

daerah, Serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang

CePat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;

Pasa1 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Pe重jar互ian ini adalah:

a・ Sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan

Pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kota

Surakarta; dan

b. Sebagai perwujudan nyata dari komitmen PARA PIHAK untuk

mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan

Publik Kota Surakarta menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik

di Wilayah Jawa Tengah.

(2) Perjar串an ini bertujuan untuk :

a・ mengOPtimalkan pemanfaatan data dan informasi perizinan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b・ meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mepjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat Kota

Surakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA

PIHAK.



Pasa1 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek PeIjanjian ini adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang

merjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Mal

Pelayanan Publik di Kota Surakarta.

(2) Ruang lingkup Pe寄a両ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri

ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;

b. pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data

dan Informasi tertentu secara bersama-Sama;

C. Penyediaan pengelolaan, Pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan

manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan

d・Penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasa1 4

HAK DAN KEWA|JIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

a・ mengatur Penggunaan atau Pemanfaatan sarana prasarana

Pelayanan publik di MPP Kota Surakarta;

b・ menyuSun Standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP

Kota Surakarta dengan memperhatikan saran dan masukan dari

PIHAK KEDUA;;

C. memPerOleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa

Peraturan Perundang-undangan, buku, brosur, 1eaflet’ Standing

banner, formulir dan lain-1ain;

d・ menerima laporan hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala

dari PIHAK KEDUA;

e. melakukan monitoring, eValuasi dan pelaporan pelayanan publik di

MPP Kota Surakarta; dan

f. mengakhiri PeIjaI可ian Ke寄asama ini sebelum berakhimya jangka

Waktu yang telah disepakati apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi

Standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP



(2) PIHAK KESATU mempunyai kew句iban:

a・ Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar pelaksanaan

Pelayanan publik di dalam MPP be重jalan sesuai maksud dan

t巾uan penyelenggaraan MPP Kota Surakarta;

b・ menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta sarana

PraSarana Pelayanan publik di MPP Kota Surakarta yang menjadi

aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung JaWabnya;

C・ menyediakan sarana pelayanan berupa;

-　mqa Pelayanan

-　kursi pelayanan

-　kursihadap

-　PerSOnal komputer

-　Printer

-　UPS

d・ me叩aga keamanan peralatan pelayanan publik PIHAK KEDUA

dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh

empat) jam;

e. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP

Kota Surakarta; dan

f. melakukan penguatan kineIja sumber daya manusia aparatur

Pelaksana pelayanan publik di MPP Kota Surakarta.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a・ menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana

Pelayanan publik di MPP Kota Surakarta sesual yang ditetapkan

Oleh PIHAK KESATU;

b・ mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik;

C・ mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur

Pelaksana pelayanan publik di MPP Kota Surakarta

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a・ melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasa1 3 ayat

(2) di MPP Kota Surakarta;

b・ menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan

Pelayanan publik di MPP Kota Surakarta;



C. menyediakan sumber d争ya lain yang diperlukan secara teknis dalam

Penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kota Surakarta;

d・ mengikuti dan mematuhi standar operasional dan pelaksanaan serta

tata tertib MPP yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;

e. me叩aga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung

J aWabnya;

f'　menyediakan infomasi pelayanan publik berupa peraturan

Perundang-undangan’ buku’ brosur’ leaflet, Standing banner,

formulir dan lain-lain; dan

g・ melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan dilaporkan secara

berkala kepada PIHAK KESATU.

Pasa1 5

PEM B IAYAAN

(1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta.

(2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a・ biayaJaSa langganan telepon, air’1istrik dan intemet;

b・ biaya pemeliharaan gedung; dan

C. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana serta sarana sesuai

tugas dan tanggung JaWab Pemerintah Daerah.

(3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain untuk

Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasa1 3 ayat (2)

dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasa1 6

JANGKA WAKTU

(1) Pe垂r串an Ke垂Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun s句vk penandatanganan

dan dapat diperparuang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Pe車重an

Ke巧a Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat



Pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal

Pengakhiran Perjar可ian KeIja Sama yang dikehendaki oleh salah satu

PIHAK dimaksud.

(3) Berakhimya Pe巧a垂ian KeI:ja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban

yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap

PIHAK lainnya, Sehingga syarat-Syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam

PerjaI可ian Ke巧a Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya

kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasa1 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal te寄adi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran PeIjanjian ini,

maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyarawah untuk

mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui

fasilitasi Pemerintah sesual Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasa18

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila tidak terlaksananya PeIjar互ian KeIja Sama oleh PARA PIHAK

Sebagai akibat dari suatu hal yang teIjadi di luar kemampuan (Fbrce

M匂eure) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, Wabah

Penyakit, huru-hara’kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus

memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah

teIjadinya keadaan Fo7℃e M匂eure tersebut.

(2) Apabila te巧adi keadaan Force M匂eure, maka atas dasar laporan PARA

PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi

tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih la巧ut.

(3) Keadaan Force坤yeL,re yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau

te重jadinya keterlambatan atas pelaksanaan Per:jar可ian KeIja Sama oleh

PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan PeIja垂ian

KeIja Sama ini.



Pasa1 9

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Pe章jar可ian

KeIjasama ml yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan

SeCara langsung ataupun dikirim melalui pos, faksimili, SeCara elektronik

ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain dengan PARA

PIHAK sepakat menur可uk dan menetapkan alamat sebagai berikut :

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Surakarta

Alamat

Telepon

Fax

Email

Website

Jendral Sudirman Nomor 5 Surakarta

(0271) 653693

(0271) 653693

dpmptsp. surakarta@gmail.com

dpmptsp. surakarta. go. id

b・ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Tengah

Alamat Jl. Mgr' Soegiyopranoto No. 1, Semarang

Telepon　　　　　(024) 354709 1

Fax　　　　　　　(024) 3549560

Email dpmptsp(動atengprov.go. id

Website dpmptsp.jatengprov.go. id

(2) Apabila te巧adi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat

(1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-maSing PIHAK, maka

Perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain

dalam Perjanjian KeIjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

Sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif,

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat

menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan penglrlman yang

ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat

Pada masing-maSing PIHAK.



PASAL lO

KETENTUAN LAIN-LAIN

Haトhal yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan

Pe巧ar可ian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam PeIjar可ian

Tambahan (adde71dum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeIjaI可ian KeIja Sama ini.

Pasal ll

PENUTUP

Pe巧ar互ian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan

ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana

disebutkan pada bagian awal Pe函njian ini, 1 (Satu) rangkap untuk masing-

masing PIHAK dan mempunyai kekua亡aIl hukuⅢ yang Sama.

PIHAK KESATU

TOTO AMANTO


